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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Gazeta Wyborcza: Solorz trzyma cyfrowy eter
U progu cyfrowej rewolucji to Polsat kontroluje najwięcej

kanałów. Koncesje na nadawanie cyfrowe otrzymały Polsat i

Polsat Sort News. Powiązana z Solorzem telewizja TV4

dostała kolejne dwa kanały, a jeden ma spółka producencka

ATM Grupa, w której Solorz ma udziały mniejszościowe.

Do tych pięciu kanałów ogólnopolskich wkrótce będzie można

dodać osiem kolejnych, które już testuje kontrolowana przez

Solorza platforma Cyfrowy Polsat.

Komercyjny start tego pakietu Cyfrowy Polsat planuje już w II

kwartale, jeszcze przed Euro 2012. Więcej szczegółów 12

marca.

28.02 Puls Biznesu: Sprzedaż Multimediów mocno zmieni rynek
Właściciele kablówki chcą za dwa, trzy miesiące wyjść z ofertą. Wśród

chętnych wymienia się m.in. Vivendi.
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29.02 Rzeczpospolita: Za mało udziałów w „n” dla France Telecom
Nie należy się spodziewać wykupienia przez francuską grupę

telekomunikacyjną udziałów w połączonych platformach satelitarnych

Cyfra+ i „n”.

- Zgodnie z naszym nowym podejściem chcemy mieć przynajmniej

większościowy pakiet w każdym podmiocie, w który inwestujemy, lub

mieć perspektywę, że będziemy mieć większość w przyszłości –

powiedział Benoit Scheen, wiceprezes France Telecom.

Press: Czwarty multipleks – Polsatu
Do kilkunastu programów – radiowych i telewizyjnych –

pomieści czwarty multipleks naziemnej telewizji cyfrowej,

który w drugim kwartale br. ma uruchomić Cyfrowy Polsat.

Będzie to możliwe, gdyż przejął za 29 mln zł firmę Info-TV-

FM.

Cyfrowy Polsat nie podaje, które kanały znajdą się na jego

multipleksie. W przeciwieństwie do trzech już działających

będzie on płatny. Szacuje się, że początkowo zasięg

multipleksu Cyfrowego Polsatu może objąć kilkanaście

procent gospodarstw domowych w Polsce.

01.03
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Press, Internet: Komentarz Dominika Libickiego
Rynek usług VOD w Polsce cały czas się rozwija, a

generowane przez niego przychody sukcesywnie rosną. Mają

na to wpływ nowe technologie dostępu do Internetu, jak np.

superszybki, mobilny Internet LTE i rozwój urządzeń

przenośnych, które z kolei powodują zmianę sposobu

korzystania z mediów i treści programowych. (…) stopniowo

do coraz większego głosu będzie dochodzić telewizja

nielinearna, a już teraz usługi VOD, czy to dostępne na

odbiornikach telewizyjnych, czy w Internecie, dają widzom

swobodę w dostępie do treści. Dobrym przykładem

powodzenia tego rodzaju projektów są nasze usługi near

VOD. W ciągu dwóch lat sprzedaliśmy blisko dwa miliony
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VOD. W ciągu dwóch lat sprzedaliśmy blisko dwa miliony

eventów w telewizyjnej usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia

Filmowa, a ostatnio uruchomiliśmy VOD w naszym serwisie

internetowym.

Dziennik Gazeta Prawna: Wielkie porządki w imperium
Solorza-Żaka
Szybki internet i usługi wideo zatrzymają spadek przychodów

Polkomtelu. Potem połączą się sieci sprzedaży Plusa i

Cyfrowego Polsatu. Wspólna oferta zwiększy zasięg i pozwoli

obniżyć koszty. Spółki z imperium biznesmena pracują nad

ofertami z wykorzystaniem produktów obydwu firm, które w

najbliższym czasie planują wprowadzić do sprzedaży.

02.03 Puls Biznesu: Telekomunikacyjna riposta Zygmunta Solorza-Żaka
Nowy właściciel Plusa zafundował mu szybką dietę, a teraz przygotowuje

się do odchudzenia konkurencji. Z klientów. Pomoże LTE.

-Klientów przyciągać będzie też telewizja i treści multimedialne –

prognozuje miliarder.

Kontrolowany przez biznesmena Cyfrowy Polsat przygotowuje się do

uruchomienia telewizji mobilnej.

Parkiet: Konkurencja chce pobić Playa jego własną bronią
T-Mobile i Plus zaatakują najmłodszego operatora komórkowego, który

od pięciu lat odbiera im klientów. Użyją jego broni – niedrogich

smartfonów i oferty internetowej.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
2 marca 2012 roku

Oferta Internetu LTE i HSPA+ bez modemu w Cyfrowym Polsacie

Największa platforma satelitarna w Polsce przygotowała nową promocję dla użytkowników Internetu - "Internet dla każdego 

- tylko SIM". Klient może zakupić wyłącznie kartę SIM z usługą, wybierając jeden z trzech dostępnych pakietów danych. 

Oferta jest przeznaczona dla osób posiadających już odpowiednie urządzenie do korzystania z Internetu. Dodatkowo, będąc 

jednocześnie abonentem usługi telewizyjnej, użytkownik otrzyma co miesiąc do 5 dodatkowych GB w prezencie.

(…)
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Data
Cena 
maksymalna 
(PLN)

Cena 
minimalna 
(PLN)

Cena 
zamknięcia 
(PLN)

Zmiana 
ceny 
zamknięcia 
(%)

Wartość 
obrotu
(tys. PLN)

27-02-2012 14,13 13,70 13,97 -0,21% 1 493

28-02-2012 14,20 13,77 13,77 -1,43% 1 825

29-02-2012 14,20 13,68 14,20 3,12% 2 790

Akcje Cyfrowego Polsatu
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29-02-2012 14,20 13,68 14,20 3,12% 2 790

01-03-2012 13,99 13,75 13,75 -3,17% 1 222

02-03-2012 14,18 13,80 14,15 2,91% 698



27 lutego – 12 marca 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 rok

12 marca 2012 Publikacja wyników za 2011 rok

Harmonogram publikacji wyników za 2011 rok:

7:00                    Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI

8:00                    Publikacja raportu rocznego na naszej stronie     
internetowej www.cyfrowypolsat.pl/inwestor

Najbliższe wydarzenia
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10:00                 Spotkanie z inwestorami i analitykami

12:00                         Spotkanie z dziennikarzami

16:00 (CET)              Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data                      12 marca 2012

Godzina      16:00 (CET) 

Numer telefonu +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy) 

00 80 012 126 55 lub (22) 30 701 18 (Polska) 

ID 57108218


